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De Ni
Læsninger

Tredje søndag i advent
i Tjæreborg Kirke den 15. december
kl. 10.15.
De ni læsninger er oprindeligt en engelsk
tradition, men også i Danmark er det
efterhånden blevet en vigtig del af adventstiden. Læsningerne spænder fra skabelsen, over syndefaldet og forskellige profetier om Jesu komme, dvæler ved fødslen
og ender med forløsningen.

Konfirmander fra Peter Søgaards hold, 7y
står for læsningerne, som veksler med
korsange, solosange og salmer, der belyser
teksterne, efterhånden som de læses op.
Menigheden får desuden mulighed for
sammen med Sognekoret og børnekoret
at synge med på en fællessalme.

Af Pia Hansen
Organist og korleder
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nyt fra
kirkegården

Af Hans Christian K. Pedersen
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Granpyntningen begyndte i år planmæssigt i uge 43, og trods efteråret har været
en “smule” vådt, kom vi til ende i god tid
inden 1. søndag i advent. Granpyntningen
laves ud fra kirkegårdspersonalets fantasi
med en variation af omorika, normansgran eller nobilis. Samtidig lader man sig
inspirere af gravstedets udtryk, og bruger
den pynt der findes i naturen. Der er

blevet kræset for detaljerne, så et besøg på
kirkegården er helt sikkert en tur værd.
De pyntede gravsteder står nu pæne vinteren over ind til vi medio marts, når vejret tillader det, fjerner gran, puder, kranse,
blomster mv. fra gravstederne.
Ønsker man, at kirkegårdspersonalet skal
pynte gravstedet til jul, tager vi gerne

imod bestillinger hele december. Spørgsmål angående granbestilling, opretning,
sletning eller ændring af aftaler kan ske
til graveren på tlf. 7517 5376 eller e-mail:
tjbgraver@gmail.com
En god holdånd er vigtig. Vi er tre gartnere
og en praktikant til at passe både Sneum
og Tjæreborg kirkegård. Rigtig mange op-

gaver klarer vi i fællesskab, både i det daglige, når der ren- og vedligeholdes gravsteder, og ved fx planteopgaver, grandækning, hækklipning eller begravelser. Alle
bidrager til, at det hele fungerer, så vi kan
få en smuk kirkegård. Stor ros til medarbejderne for det.
En del af etablerings- og anlægsopgaverne

klares om vinteren. Der skal klares opgaver, som hækplantning, beskæring, opretning af gravminder og gravsteder, samt
opretning af sten- og bedkanter. Derudover skal alle de stedsegrønne gravhække
klippes, maskinparken gennemgås og ikke
mindst venter noget kontorarbejde. Meget
af afspadseringen klares i vinterhalvåret,
og kurser afholdes også her. Hvis vejret tillader det, fortsættes almindelig renhold af
gravsteder vinteren over.
Foruden de faste ansatte, har der gennem
årene været flere personer beskæftiget i
kortere tid på kirkegården via jobprøvning
og lignende. Her er det vigtigt, at man har
gode sociale faste medarbejdere, som bakker op om opgaven. For det kan kun blive
godt, når opgaven løftes i fællesskab. På
den måde kan vi, der er ansat på kirkegårdene, være med til at løfte en vigtig opgave i samfundet. Det er det hele værd, når
man oplever, at den tid man har været hos
os, kan gøre en forskel for de pågældende
personer i deres fremtidige virke.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt
nytår.
Kirkegårdpersonalet
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Minikonfirmander
2020

Af Anne-Dorthe Wagner Rogge og
Peter Søgaard
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I det nye år byder vi velkommen til to nye
hold mini-konfirmander. Begge hold starter i uge 2, og vi glæder os til at se og møde
dem alle. Som de forrige år skal der laves
smukke malerier, kirkerummet skal udforskes, der skal høres bibelfortællinger,
synges salmer og læres fadervor og trosbekendelse. Lige inden påske afslutter vi
hele forløbet med en mini-gudstjeneste og
fernisering. En hyggelig aften hvor familie,

venner og andre interesserede er hjerteligt velkomne.
Der er tilmeldt 41 elever fra 3. årgang på
Tjærebog Skole, og vi sætter stor pris på
den store opbakning. Snart vil alle elever
modtage et brev i postkassen, hvor der
står, hvilket hold de er kommet på.
På snarligt gensyn

Babysalmer
og kludestrik
Af Line Flytkjær og
Line Bruun Nielsen

Babysalmesang har i løbet af efteråret
stået fast på programmet hver onsdag
formiddag. Sammen med både nyfødte og
store babyer der kan gå, har vi hygget os
med bl.a. fagtesange, navnesange, sæbebobler og andre lege, der stimulerer ungernes sanser. Kathrine, vores sangpædagog har en fantastisk stemme, som giver
en god stemning i kirken, og hun sørger
samtidig for, at mødrene får lidt motion
med i købet. Efter en lille time med sang
og musik bydes der på fornem morgenmad i Sognehuset sammen med “strikkedamerne”, hvor babyerne kan spise og lege,
mens de voksne sludrer. Det har været
nogle super-hyggelige timer sammen.
Ikke mindst så har Tjæreborg nogle fantastiske frivillige damer, som vi bestemt
ikke må glemme. De står bare klar med
det hele, når vi kommer fra kirken: Ja de
holder endda døren åben og byder velkommen. De sørger for kaffen, er legetanter, og ja - så er de der bare. TAK for det.

Vi har begge været med før og vil anbefale
andre, der går hjemme på barsel at prøve
og alle - både store og små, mænd og kvinder – kan være med, det er ganske gratis.
Tak for den store indsats kære Annie. Det
er guld for de mindste i vores lille by.
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Seniorvæbnere og
seniorer på
besøg i
sognehuset

Seniorvæbnerne og seniorerne fra FDF
Tjæreborg har været et smut forbi Sognehuset for, at høre om menighedsrådets
arbejde. Meningen med besøget var, at
vi skulle tage et mærke, som hedder
“forkyndelsesmærket”. Mærket går ud
på, at vi får kendskab til Folkekirkens
historie og menighedsrådets arbejde.
Dette blev vi en del klogere på, da Johannes Sidelmann lavede et oplæg for
omkring 10 FDF’ere i starten af oktober.
Johannes fortalte os en del om biskopper, provster og så menighedsrådet, og
hvad de hver især laver, som var rigtig
spændende. Johannes fortalte også om
økonomien, som menighedsrådet står
for, og dermed fik seniorvæbnerne og

Af Fie Christiansen
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seniorerne øjnene op for, hvor meget der
faktisk skal gøres og planlægges. Her blev
vi meget overraskede over, at man skal
have besøg af Nationalmuseet fra København, for at få godkendelse til at male
bænkene inde i kirken. Derudover overraskede det os, hvor ofte kirken skal købe
nye salmebøger, for de holder åbenbart
kun i få år. Mange af os troede, at det var

de samme salmebøger, som man altid har
haft.
FDF’erne blev bedt om, at skulle være kritiske overfor den nye viden, og måske
komme med nye forslag til forbedringer,
men også fortælle om, hvad de synes, der
var godt. Noget af det som vi snakkede om
var åbningstiderne, hvor man kunne komme ind og se kirken. I hverdagene ligger
det nemlig i samme tid som normale arbejdstider. Her foreslår vi, at man måske
udvider tiderne lidt, så man kan komme

forbi kirken også efter arbejde – måske
komme over med et FDF-hold og se kirken. Vi FDF’ere og kirken har i forvejen et
rigtig godt samarbejde, som vi ønsker at
fastholde. Vi har tidligere deltaget i Sognets Dag og Gud i gryden, og vi vil som
seniorvæbnere og seniorer gerne deltage
i flere arrangementer.

Vi siger rigtig mange tak for et godt oplæg
af Johannes, og vi vil helt sikkert tænke
mere over, hvor meget arbejde menighedsrådet laver for Folkekirken og ikke mindst
for Tjæreborg Kirke.
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“Med Gud
i gryden”

Igen i 2020 afholdes der “Med Gud i gryden”, som løber af stablen to gange inden
sommerferien og to gange i efteråret. Første gang onsdag den 19. februar kl, 17.00.

møde op i kirken kl. 17.00, og følge med
over i Sognehuset bagefter. For at være
med til spisningen, forudsættes det dog at
man først har været til gudstjeneste.

Familiegudstjeneste og fælles spisning
i Tjæreborg Kirke og Sognehus

Som tidligere holder vi en kort gudstjeneste i Tjæreborg Kirke, hvor alle - både
små og store - kan være med. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og her vi vil
synge fire kendte salmer, bede Fadervor,
sige Trosbekendelsen, og høre en kort, børnevenlig prædiken. Bagefter går vi i Sognehuset og spiser sammen.

Vi håber at rigtig mange har lyst til at
være med, og alle generationer - børn,
unge, forældre, bedsteforældre og oldeforældre - er velkomne. Man får nogle salmer og ord med på vejen, man måske kan
bruge i sin travle hverdag, og man sparer
madlavningen til hele familien, idet man
blot kan sætte sig til bords og få menuen
serveret. Man kommer kort sagt med Gud
i gryden!

Arrangementet er fuldstændig gratis, og
kræver ingen tilmelding. Man kan bare
Af Tjæreborg Menighedsråd og
Peter Søgaard
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Nytårskoncert

Nytårskoncert med Jutlandia Saxophone Quartet. Torsdag den 23. januar
2020 kl. 19.30 - 21.00 i Tjæreborg Kirke
og Sognehus.
Jutlandia Saxophone Quartet består af
Henriette Jensen (sopransaxofon), Kasper
Hemmer Pihl (altsaxofon), Michael H.
Lund (tenorsaxofon) og Florián Navarro
(barytonsaxofon). Kvartetten er således
sammensat stort set på samme måde som
et blandet kor af menneskestemmer.

Af Pia Hansen
Organist og korleder

Kvartetten præsenterer et meget bredt og
varieret repertoire, der strækker sig fra
saxofonkvartettens originalrepertoire over
helt nye værker, ofte skrevet til kvartetten,
og - efterhånden ensemblets specialitet dristige bearbejdelser af klassiske stor værker, som f.eks. Mussorgskys “Udstillingsbilleder”, Bachs “Johannespassion”,
Brahms “Haydnvariationer” med mere.
Koncerten begynder i kirken, hvor et af
kvartettens medlemmer Michel H, Lund
spiller med kirkens organist. Duoen spiller
musik af Guy de Lioncourt for altsaxofon

og orgel. Publikum får mulighed for at
synge med på “Sig månen langsomt hæver”
og i forlængelse af den, spilles orgelvariationer over samme melodi, komponeret af
Klaus-Dieter Untch. På festlig og traditionel vis slutter kirkens del med fællessalmen “Vær Velkommen Herrens År“.
Menighedsrådet er vært for en forfriskning og et stykke kransekage i Sognehuset,
hvor saxofonkvartetten fortsætter koncerten med værker af bl.a. Gioacchino
Rossini og Astor Piazallo. Kom og være
med til at skyde det nye år rigtigt i gang
sammen med denne festlige kvartet og
kirkens organist.
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Korjubilæum
25 år

Af Pia Hansen
Organist og korleder
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Lørdag den 28. marts fejrer Sneum og
Tjæreborg Sognekor og kirkernes børnekor deres 25 års jubilæum i Tjæreborg
Kirke klokken 15.30. Her synger korene
en række sange fra alle årene med danske,
nordiske og udenlandske sange af navne
som Jens Rosendal, Beatles og Jacob Lorentzen.
Er du tidligere korsanger, i enten børnekoret eller sognekoret, bliver du hermed inviteret til at medvirke ved to fællesværker
lørdag og to fællesværker søndag. Tilmelding sker ved at sende en mail til Pia
(piahansen@nicolaskock.dk), der vil sørge
for, at du får en lydfil og har mulighed for
at øve dig på sangene op til jubilæumsweekenden.

Søndag den 29. marts medvirker begge
kor ved højmessen kl. 10.15, hvor de med
udvidet kor synger kirkemusik af Cesar
Franck og Panis Angelicus. Musik der passer til Mariæ Bebudelsesdag. Her er tidligere korsangere også meget velkomne.

Salmesang
i Ribe
Domkirke

I løbet af november deltog omkring 5.300
skoleelever fra hele Ribe Stift i den årlige
salmesang i Domkirken. Temaet var denne gang fællesskaber, og eleverne havde
hjemmefra øvet sig på seks salmer, der
alle belyste dette tema fra forskellige vinkler. Ved finalen i Domkirken blev salmerne sunget, og ind imellem blev der opført
nogle små skuespil, der tog afsæt i salmerne, og på humoristisk og tankevækkende

vis forsøgte at formidle deres budskab ind
i en moderne tid, hvor fællesskabet er
hårdt presset af individualisme og det enkelte menneskes dyrkelse af sig selv. Onsdag den 20. november var det så Tjæreborg Skoles tur til at deltage, og skolen
sendte den dag 160 elever fra 3.- 5. klasse
til Ribe. Alle satte deres tydelige og glade
præg på fællessangen. Her er nogle stemningsbilleder fra salmesangen.

Af Peter Søgaard
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Babysalmesang
Vinter/forår 2020

Af Annie Winther-Hansen

Den 13. november var sidste gang for
efterårsholdet i babysalmesang ved Tjæreborg Kirke, og traditionen tro var bedsteog oldeforældre, søskende samt faddere
indbudt til at være med. Det tilbud var der
en del der tog imod, og det var en fornøjelse at mærke, hvordan børn, unge og lidt
ældre nød hinandens selskab i et par dejlige timer dels i kirken, hvor alle sanser
blev taget i brug gennem sang, leg og dans
og bagefter, hvor alle samledes i Sognehuset til fælles kaffebord.
Vinter/forårsholdet i 2020 begynder i uge
3 mere præcist onsdag den 15. januar og

fortsætter til og med onsdag i uge 13, dog
undtaget uge 7 (skolernes vinterferie). Vi
mødes i kirken kl. 10.20, og vi plejer at
slutte i Sognehuset senest kl. 12. Babysalmesang er hos os et helt gratis tilbud til
alle nybagte forældre, der er medlemmer
af Folkekirken, bosiddende og med barn
der er født/døbt i Sneum/Tjæreborg, om
at komme i kirken og opleve magien, når
børnene lytter, ser og sanser i det rum, der
skabes ved hjælp af musik, bevægelse og
ord.
Musikpædagog Kathrine Smitshuysen og
organist Pia Hansen guider deltagerne
gennem sang, leg og bevægelse i kirken.
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Efterfølgende samles alle i Sognehuset til
kaffe, brød, frugt og måske et bleskift,
amning og den første kontakt til fremtidens legekammerater. Her går snakken
lystigt mellem forældre, præster og det
frivillige team.
Der er udarbejdet en folder om babysalmesang ved Tjæreborg Kirke. Folderen
ligger i våbenhuset, i Sognehuset, på biblioteket samt hos sundhedsplejersken,
ligesom præsterne har den med ved dåbssamtalerne. Vordende forældre er hjerteligt velkomne til at være med på en kigger
for at se, hvad tilbuddet indeholder.
Babysalmesang henvender sig primært til
forældre med babyer mellem to og ti måneder. Tilmelding er nødvendig og skal
ske til Annie Winther-Hansen på mail:
Annie6731@gmail.com eller på SMS 2625
6731. I bedes oplyse mors og/eller fars
navn, adresse og telefonnummer. Vi forventer, at I deltager kontinuerligt af hensyn til indkøb og bemanding.
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Orgelkoncert

Orgelkoncert med Anne Agerskov
tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.30
i Tjæreborg Kirke.
Fra den 22. februar til den 8. marts arrangerer en række kirker i Ribe, Esbjerg og
Varde en del koncerter med dygtige solister fra ind- og udland. Her præsenteres
orgelmusik i alle afskygninger- lige fra det
stilfærdige og indadvendte til det jublende
og festlige.

Af Pia Hansen
Organist og korleder
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Tjæreborg Kirke får besøg af Anne Agerskov, en ung orgelspiller i særklasse. Hun
debuterede fra solistklassen på Det Jyske
Musikkonservatorium i oktober 2017. Om
Anne Agerskovs debutkoncert skrev censorerne følgende: “… et imponerende og
meget personligt program med kraftig betoning af den franske og symfoniske side

af orgellitteraturen… kort sagt var koncerten et veritabelt opbud af imponerende teknisk beredskab og overskud samt en
udsøgt elegance og en i særklasse formidabel klangbehandling.”
Siden 2014 har Anne Agerskov haft organistembedet ved Sct. Marie kirke i Sønderborg, hvor hun også er dirigent for Sct.
Marie Kirkes Motetkor.
Anne Agerskov har sammensat et program med sprudlende barokmusik af italienske komponister med musik af Antonio Vivaldi, Bernado Pasquini og Michelangelo Rossi. Alle er velkomne ved koncerten, hvad enten man er orgelmusiknørd eller førstegangslyttende. En orgelkoncert kan være et udmærket pusterum
i hverdagen.
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Kreativbørnesalme-leg

Af Anne-Dorthe Wagner
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Torsdag den 3.oktober prøvede vi som
noget nyt at byde velkommen til KreativBørne-Salme-Leg i Tjæreborg Kirke og
Sognehus. Det har været en fornøjelse
hver gang at møde glade børn og forældre,
der kommer og synger, lytter, bruger kroppen og er kreative sammen på tværs af
aldre og køn. Børnene har været fra 11
måneder til 5 år, og hver især har de bidraget til den gode stemning.

Hvis man har lyst til at komme og se, hvordan en torsdag formiddag også kan bruges, er man velkommen til at skrive til
Anne-Dorthe Wagner (ad-wagner@hotmail.com) og melde sig til. Efter jul og
nytår starter vi igen torsdag den 9. januar.
Besøg gerne Tjæreborg Kirkes hjemmeside www.tjæreborgkirke.dk og find mere
info under fanen “aktiviteter”.
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Dåbsklude og
legetæpper til
Tjæreborgs
små dåbsbørn

Af Annie Winther-Hansen
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Vi inviterer endnu engang alle strikkeglade kvinder (og mænd såmænd), der
har tid og lyst til at være sammen i Sognehuset med byens unge forældre og deres
babyer hver onsdag fra uge 3 til og med
uge 13 (dog undtaget uge 7) fra kl. 10.00
til ca. 12.00. Vi ved nu, at der her skabes et
fantastisk rum på tværs af generationer
for samvær og samtaler over en god kop
og kaffe, boller og frugt, mens børnene
leger og strikkepindene gløder.
Tovholdere for projektet er Hanne Møller
Jensen og Annie Winther-Hansen. Det er
gratis at deltage, og man behøver ikke
komme hver gang, men af hensyn til indkøb og de praktiske forberedelser vil vi
gerne bede om evt. afbud dagen før. Send
blot en SMS til Annie Winther-Hansen på
tlf. 26256731. Menighedsrådet køber garn,

opskrifter og mønstre i forskellig sværhedsgrad, så alle kan være med. I skal dog
som deltagere medbringe hver et sæt strikkepinde nr. 2,5 eller 3,0.
Vi håber naturligvis, at I derude ligesom
vi synes om ideen med strikkede dåbsklude til byens små dåbsbørn, og at I derfor har lyst til at deltage i projektet i det
nye år. Hvis der er yderligere spørgsmål,
er I meget velkomne til at kontakte mig
på tlf. 2625 6731 eller på mail Annie6731
@gmail.com.

Legetæpper
Af Lis Nielsen og
Birgit Søndergaard Mathiesen

Et efterår med dejlige onsdags formiddage
er nu slut. Vi har “nørklet” os gennem
mange farverige firkanter, der nu er ved
at blive syet sammen til et stort tæppe.
Det flotte tæppe skal bruges af de mange
dejlige babyer, der synger salmer i kirken
sammen med deres forældre, mens vores
strikkepinde klirrer.
Vi mødes kl. 10 og går straks i gang med
arbejdet, der bliver krydret med snak om
stort og småt, og nyheder fra vores lille
hyggelige by.

Når børn og forældre kommer fra kirken,
har vores “frivillige” sørget for rundstykker
og kaffe, der bliver fulgt på vej af en sang
fra Højskolesangbogen.
Kl. 12 siger vi tak for i dag.
Der skal lyde en stor tak til Marie Andersen, Birgit Paulsen, Hanne Møller Jensen
og Annie Winther, der har serviceret os på
bedste vis. Vi glæder os til at starte igen i
uge 3.
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Tak for
venskab

En rejseberetning fra Rumænien om
venskaber, livfuldhed, taknemmelighed og masser af øl, musik og dans
Det passede så fint. Vi kunne springe på
flyveren hjemme i Pafós (Cypern), hvor vi
bor, og lande i Bukarest en time før resten
af gruppen, der ankom fra Hamborg.

Af John Nørgård Tobiesen

22

Vi havde som de eneste fra den danske
delegation taget børnene med, William på
12, Hans Christian på 10 og Victoria på to.
Og så havde vi vores “papstoresøster” Mae
med. Hun er fra Philippinerne, og var
vores au pair i Danmark for seks år siden,
dengang da det var os, der havde besøg fra
Rumænien.

Vi glædede os meget til gensynet med
vennerne fra Krizba og Brasov. Nok mest
til gensynet med den unge præst Nimrod,
som boede hos os i 2013, og som vi havde
en fantastisk uge sammen med dengang.
Der er gået lang tid. Han har fået to børn
i mellemtiden, og vi har fået ét.

ste værelse, de bedste senge, eget badeværelse og et hjerteligt klem, da vi ankom
til hendes hus. Næste morgen havde hun
disket op med et vanvittigt flot morgenbord. Vi følte os simpelthen så hjerteligt
modtaget.

For de af kirkebladets læsere, som ikke
kender til baggrunden for rejsen, kan jeg
fortælle, at vi er to foreninger, den danske
“Øst Vest – Luther bedst” og den rumænske “Danskerne i Krizba og Brasov”, hvis
medlemmer besøger hinanden på skift
hvert 4. år.

Husene i Krizba ligger med gavlene ud
mod hovedgaden, der går tværs gennem
byen og som nærmest er den eneste vej.
Der er lige en enkelt afstikker op til sigøjnerlandsbyen “Mexico City”, et lille område
der har fået det finurlige navn, fordi der
på et tidspunkt var lige rigeligt med lovløshed deroppe.

I år var det vores tur til at besøge dem i
Rumænien. Og hvilket gensyn. Nimrod
var med i modtagelseskomiteen, så ham

mødte vi allerede i lufthavnen, og inden
vi nåede det første pausestop efter en
times kørsel, var snakken allerede godt i
gang på kryds og tværs i bussen, og der gik
ikke mange kilometer, før der også blev
sunget. Så skønt.
Vores familie blev indlogeret i landsbyen
Krizba hos Elsebeth. Selvom vi aldrig havde mødt hende før, og hun ikke talte ret
meget engelsk, følte vi en meget stærk og
helt enestående gæstfrihed. Vi fik det bed23

Sigøjnerne kommer tit ind til Krizba med
deres hestevogne, der kendetegnes ved at
hestene bærer en rød kvast. De kommer
som regel for at hente et læs hø, der læsses
løst på vognen med greb, eller bare for at
hænge ud og følge med i hvad der sker. De
skulle efter sigende være meget nysgerrige.

lutheranske kirke, der i øvrigt lige har fået
renoveret altertavlen med hjælp fra en af
Krogagers fonde.
Og så var der turen op i højlandet, hvor vi
tilbragte fire dage. Det var helt fantastisk.
Stedet mindede lidt om Lønneberg med
små gamle museumshuse, der var samlet
som en lille landsby, og som man kunne
bo i. Husene lå samlet omkring hovedbygningerne, der bestod af en gildesal og

Vi kom til at snakke om, at Krizba på mange måder minder lidt om Tjæreborg før i

tiden, sådan med masser af småbutikker
i hovedgaden. Elsebeth havde også en
butik. En blanding af Tatol og en isenkræmmer. Når vi sad og spiste, skete det
en gang imellem, at der kom en og bankede på døren, og så gik Elsebeth ud og
lukkede butikken op.
Vores værter havde lavet et fantastisk program. Vi havde en dag i Krizba, hvor vi
grillede og hyggede på et skovområde lidt
udenfor byen. Det endte selvfølgelig med
fællessang og masser af den lokale brændevin.
En af de andre dage var der arrangeret en
udflugt til Brasov, hvor vi besøgte den
24

Der kom flere øl til, og inden vi vidste af
det, var der gået fællessang i den, hvor
både The Beatles og ABBA blev udsat for
lidt fri fortolkning. Det hele kulminerede
da præsten fra Brasov viftede med sine
badebukser for at lokke sin menighedsrådsformand i vandet. Hun er en meget
smuk og livfuld kvinde, der både kan holde på formalia og spille luftguitar, da der
senere kom AC/DC på anlægget efter spisningen. Hendes mand er gået bort, og hun
går under navnet “den glade enke” på
grund af hendes helt fantastisk lyse sind.
Hun er virkelig forbilledlig.
et museum – og et vildmarksbad. Der var
også en lille kirke.
Naturen var utrolig smuk. Sådan helt
Alpe-agtig, bare med huse som for 100 år
siden. Vi måtte knibe os i armen flere gange. Det var nærmest som om, at vi var
ankommet i en tidsmaskine.
Vejret var fantastisk hele ugen, så vi måtte
simpelthen have gang i det vildmarksbad.
Der blev smidt brænde på fyret og hældt
en kæmpe pose badesalt i vandet, og
inden vi fik set os om, var der 15 mand i
badet, og mindst lige så mange kolde øl på
vej.

Når jeg tænker tilbage på turen, så må jeg
sige, at hvis der er noget, der går igen, så
er det livfuldheden. Det at synge sammen,
danse sammen, spise sammen og opleve
gode ting sammen, det skaber virkelig et
stærkt bånd.
Det er i det hele taget kommet bag på Lisbeth og mig, hvor stærkt et bånd, der i
virkeligheden er mellem de her to foreninger. Gæstfriheden var overvældende,
og det frembragte naturligvis en masse
følelser af taknemmelighed og ydmyghed
hos os. I virkeligheden nok hos os alle
gæster såvel som værter. Men der var

mere end det. Der var noget større, der
bragte os sammen.
Når det kommer bag på os, så skyldes det
nok mest af alt, at vi jo er forskellige på
alle tænkelige punkter, bortset lige fra
glæden ved Luther selvfølgelig. Der var en
kolossal aldersspredning, og vi lever hver
i sær vidt forskellige liv. Alligevel var der
et meget stærkt venskab, som vi er meget
taknemmelige over at være en del af.
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Kimer,
I klokker
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1856
Melodi: Henrik Rung, 1857

Kimer, I klokker, ja, kimer før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds ord.
Æren er Guds i det høje!
Julen er kommen med solhverv for hjerterne bange,
jul med Gudsbarnet i svøb under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædskabens bud.
Æren er Guds i det høje!
Synger og danser og klapper i eders småhænder,
menneskebørnene alle til jorderigs ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høje!
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Aktivitetskalender
Dec.

15

Søndag den 15. december kl. 10.15.
De Ni Læsninger.
Tjæreborg Kirke.

Januar

23

Torsdag den 23. januar kl 19.30.
Nytårskoncert med Jutlandia
Saxophone Quartet.
Tjæreborg Kirke og Sognehus

Marts

3
Marts

Januar
Januar

7

Tirsdag den 7. januar kl. 13.30.
Minikonfirmander starter i Tjæreborg.

30

Torsdag den 30. januar kl. 19.00.
Menighedsrådsmøde Tjæreborg
Menighedsråd. Sognehuset.

25
Marts

Januar

8
Januar

9

Onsdag den 8. januar kl. 13.30.
Minikonfirmander starter i Tjæreborg.

Feb.

19
Torsdag den 9. januar kl. 10.00.
Kreativ-børne-salme-leg starter
i Tjæreborg.

15
Januar

15

28
Marts

Feb.

19
Januar

Onsdag den 19. februar kl. 17.00.
Med Gud i gryden.
Familiegudstjeneste og fælles spisning.
Tjæreborg Kirke og Sognehus

Onsdag den 19. februar kl. 19.00.
Menighedsrådsmøde Tjæreborg
Menighedsråd. Sognehuset.
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Tirsdag den 3. marts kl. 19.30.
Orgelkoncert med Anne Agerskov.
Tjæreborg Kirke.

Onsdag den 25. marts kl. 19.00
Fælles regnskabmøde Sneum og
Tjæreborg menighedsråd. Sognehuset.

Lørdag den 28. marts kl. 15.30.
Sneum og Tjæreborg Sognekor og
kirkernes børnekor
– 25 års jubilæumskoncert.
Tjæreborg Kirke.

Søndag den 29. marts kl. 10.15.
Sneum og Tjæreborg Sognekor og
kirkernes børnekor synger ved
højmessen. Tjæreborg Kirke.

Onsdag den 15. januar kl. 10.00.
Dåbskludestrikning starter
i Tjæreborg.

Onsdag den 15. januar kl. 10.20.
Babysalmesang starter i Tjæreborg.

27

gudstjenester
December
Søndag, den 8. december, 2.s.i advent
Søndag, den 15. december, 3.s.i advent/ De ni læsninger
Onsdag, den 18. december, Julegudstjeneste:
- Dagpleje og vuggestuebørn
- Børnehavebørn
Fredag, den 20. december, Julegudstjeneste:
- 0.- 5. årgang, Tjæreborg Skole
- 1.- 6. årgang, Tjæreborg Skole
- 2., 3. og 4. årgang, Tjæreborg Skole
- 7., 8. og 9. årgang, Tjæreborg Skole
Søndag, den 22. december, 4.s.i advent
Tirsdag, den 24. december, Juleaften

Sneum
10.15 ●
ingen

Onsdag, den 25. december, Juledag
Torsdag, den 26. december, 2. juledag
Tirsdag, den 31. december, Nytårsaften
Januar
Søndag, den 5. januar, H3Ksøndag
Søndag, den 12. januar, 1.s.e.H3K
Søndag, den 19. januar, 2.s.e.H3K
Søndag, den 26. januar, 3.s.e.H3K

10.15
9.00
10.15
9.00

Februar
Søndag, den 2. februar, sidste s.e.H3K
Søndag, den 9. februar, Septuagesima
Søndag, den 16. februar, Seksagesima
Onsdag, den 19. februar, Med Gud i gryden
Søndag, den 23. februar, Fastelavn

●
●
◆

Jens Jermiin Nielsen
Peter Herold Søgaard
Se omtale inde i bladet

9.30 ●
10.30 ●

10.15 ●
9.00 ●
14.30 ●

10.15
11.00
12.30
13.15
9.00
10.30
14.00
9.00
10.15
15.30

●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

9.00
10.15
9.00
10.15

●
●
●
●

10.15 ●
9.00 ●
10.15 ●

●
●
●
●◆

10.15 ●

9.00
10.15
9.00
17.00
ingen

●
●
●
●

10.15
9.00
10.15
9.00

●
●
●
●

10.15 ●
15.15 ●

9.00
10.15
9.00
10.15

Kirkebil i Sneum
Kirkebil kan efter behov og ønske bestilles
til alle gudstjenester. Tilmelding dagen før
til kirketjener Susan Jakobsen, tlf. 2124
7235, kl. 12 -13. Kirkebilen kører fra såvel
Tjæreborg som Bramming.
Kirkebil i Tjæreborg
Kirkebilen kører efter behov og ønsker til
alle gudstjenester. Tilmelding senest dagen
før til Marie Andersen, tlf. 2066 8488.
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Marts
Søndag, den 1. marts, 1.s.i fasten
Søndag, den 8. marts, 2.s. i fasten
Søndag, den 15. marts, 3.s. i fasten
Søndag, den 22. marts, Midfaste

Tjæreborg
9.00 ●
10.15 ● ◆

